
       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – IV                měsíc listopad - prosinec  2017   číslo 11,12 

Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail 

MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové 

vždy do 25. v měsíci. Za obsah příspěvků a jejich gramatickou podobu neneseme 

žádnou odpovědnost.   

 

Vážení spoluobčané, 

 

přejeme Vám všem krásné prožití adventního času a blížících Vánoc s pohodou 

a nejlépe v rodinném kruhu nebo na některé z akcí u nás, o kterých naleznete 

přehled v tomto vydání a na které vás samozřejmě co nejsrdečněji zveme. 

 

V roce 2018 hodně zdraví, štěstí, úspěchů a co nejvíce dnů klidu a spokojenosti. 

 

Děkujeme všem, kteří nám i v letošním roce pomáhali dělat naši obec a život 

v ní krásnější i ostatním za trpělivost, budeme se snažit v našem úsilí i nadále 

pokračovat. 

 

Soňa Starečková Postlová       Jan Vacek 

místostarostka obce        starosta obce 

 

 
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce Rynoltice, které se koná dne 13. 12. 

2017 (středa) od 18.00 hodin v zasedací místnosti    č. p. 101 v Rynolticích (budova malé 

školy, vchod od hlavní silnice). 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení zasedání – volba návrhové a ověřovací komise, schválení programu a zápisu 

z předchozího jednání ZO 
2. Kontrola usnesení 

3. Projektové záměry – Obec na cestě k minimálnímu odpadu 2018 – prezentace 

   Otevření ložiska štěrkopísku Jítrava - prezentace 

4. Poskytování odměn neuvolněným členům ZO a ostatním osobám za výkon funkce 

v orgánech obce 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2017 

6. Návrh rozpočtu na rok 2018 

7. Informace starosty 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 



Usnesení č. 12/2017 z jednání Rady obce 19. 9. 2017 

 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 

 

1. bere na vědomí jedinou podanou nabídku a hodnocení jediné nabídky provedené hodnotící 

komisí v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu „Chodníky podél silnice 

I/13 v obci Rynoltice (Liberecký kraj)“ ze dne 19.9.2017. 

 

2. schvaluje jediného uchazeče v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu 

„Chodníky podél silnice I/13 v obci Rynoltice (Liberecký kraj)“ a schvaluje jedinou 

nabídku uchazeče Ing. Vladimír Frančík, Na Slovance 871, 473 01 Nový Bor za celkovou 

cenu 147.620,- Kč (122.000,- Kč bez DPH) dle podané nabídky a pověřuje starostu 

podpisem konečného znění smlouvy. 

 

3. schvaluje cenovou nabídku ze dne 15.9.2017 na Opravu nebytových prostor KD Rynoltice 

za nejnižší nabídku z poptávkového řízení od p. R. N., Jítrava 77, 463 53 ve výši 132.550,- 

Kč včetně DPH. 

 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2017 se zhotovitelem p. R. N., Jítrava 77, 463 53 

na Opravu nebytových prostor KD Rynoltice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 

5. schvaluje Připojení Obce Rynoltice k trestnímu řízení proti D. T., řediteli EPK o.p.s. 

s právem na náhradu škody ve výši 40.387,71 Kč, což je nevrácený přeplatek ze 

zálohovaných cen elektrické energie a plynu, pro Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno pod sp. zn. KRPB-285317/TČ-2015-

060082-JA. 

 

6. bere na vědomí zaslání konečného Stanoviska k poslední výzvě k úhradě částky 25.019,- 

Kč Obec Rynoltice a částky 7.231,- Kč ZŠ a MŠ Rynoltice, p.o. ze dne 29.8.2017 pro 

společnost Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha. V konečném 

stanovisku je uvedeno, že žádnou částku Obec Rynoltice  i ZŠ a MŠ Rynoltice p.o. hradit 

nebude, neboť společnost nemá na jakoukoliv finanční částku právní nárok. 
 

7. bere na vědomí Ukončení činnosti SRPŠ ke 30.6.2017 ve zřízené příspěvkové organizaci 

ZŠ a MŠ Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55 a převedení částky 6.251,- Kč do pokladny 

příspěvkové organizace a zaúčtování této částky jako dar. 
 

8. schvaluje Vyjádření starosty k Žádosti dopravce o udělení licence k provozování 

vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 690 940 s platností od 1.10.2017, bez 

námitek a připomínek pro Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 

461 80 Liberec 2. 

 

9. schvaluje Ukončení Dohody o vzájemné prezentaci na webových stránkách ke dni 

30.9.2017, která byla uzavřena s Evropskou databankou, a.s., Hviezdoslavova 53, 627 00 

Brno, zastoupenou p. J. Hanzlíkovou. 
 

10. bere na vědomí Žádost č.j. 693/17 ze dne 7.9.2017 o pronájem rodinného domku se 

zahradou s přednostním právem odkupu od p. J. H., P.S. -1/1, 789 53 Mírov a ukládá 

starostovi odpovědět na tuto žádost. 



11. schvaluje Žádost č.j. 656/17 ze dne 5.9.2017 o příspěvek na rekreaci na základě vnitřní 

směrnice č. 2/2014 k tvorbě a použití sociálního fondu obce a Zásad hospodaření – bod 3. 

pro 2 osoby ve výši 4.000,- Kč žadateli p. J. K. 
 

12. bere na vědomí Žádost č.j. 698/17 ze dne 11.9.2017 o přidělení bytu z majetku obce od p. R. Z., 

Dolní Suchá 133, 463 34 Hrádek nad Nisou. 
 

13. bere na vědomí Vyjádření obce zpracované na základě doporučení znalce Ing. Jiřího Vrabce ke 

znaleckému posudku č. 4607/2017, který byl zpracován soudním znalcem společnosti CETIN a.s. 

a ukládá starostovi na základě tohoto vyjádření odpovědět společnosti CETIN a.s., zastoupené na 

základě plné moci společností ARANEA NETWORK a.s. 
 

 

Usnesení č. 13/2017 z jednání Rady obce 10. 10. 2017 
 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 

 

1. bere na vědomí Vyhodnocení žádosti o Poskytnutí investiční dotace na rok 2018 v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí „Výstavba nebo rekonstrukce hasičské 

zbrojnice“ od Generálního ředitelství HZS ČR. 

 

2. bere na vědomí předložený Návrh rozpočtu na rok 2018 od příspěvkové organizace 

Základní a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, Rynoltice 200, 463 55 a doporučuje 

zastupitelstvu obce Rynoltice schválit v rozpočtu obce na rok 2018 pro příspěvkovou 

organizaci Základní a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, Rynoltice 200, 463 55 

příspěvek na provoz na rok 2018 ve výši 1.937.500,- Kč. 
 

3. schvaluje Výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rynoltice, okres Liberec, 

Rynoltice 200, 463 55 za školní rok 2016/2017, a to bez výhrad. 

 

4. schvaluje Odměnu ve výši trojnásobku stanoveného měsíčního platu ředitelce Základní a 

Mateřské školy, příspěvková organizace Mgr. Kateřině Rožcové za úspěšné vedení a 

dokončení projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání žáků a pracovníků školy v ZŠ 

Rynoltice“. 
 

5. schvaluje Vnitřní směrnici obce Rynoltice č. 1/2017 dle předloženého návrhu. 
 

6. schvaluje Zásady hospodaření se sociálním fondem na rok 2017 dle předloženého návrhu. 

 

7. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2017 se zhotovitelem p. R. N., Jítrava 77, 

463 53 na Opravu nebytových prostor KD Rynoltice a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 

8. schvaluje Příspěvek na stravování pro členy okrskových volebních komisí při volbách do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017 ve 

výši 80,- Kč/osoba/den z rozpočtu obce Rynoltice. 

 

9. bere na vědomí představení Projektu Pošty Partner s novými podmínkami a jeho další 

postup, což je, že manažer obvodu bude hledat jiného provozovatele mimo obecní úřad. 
 



10. schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí slevy se společností O2 Czech Republic a.s., Za 

Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 na poskytnutí služeb elektronických komunikací od 

11.10.2017 na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

11. bere na vědomí Žádost č.j. 759/17 ze dne 9.10.2017 o novou výměru přístupové 

komunikace a návrh na změnu záznamu do katastru nemovitostí dle skutečnosti od Mgr. 

H. M., Jítrava 13, p. P. M., Jítrava 200, Manželé J. a J. K., Jítrava 197, Manželé A. a P. P., 

Jítrava 201, Jítrava z.s. a ukládá starostovi odpovědět na tuto žádost. Jedná se o úsek 

obecní komunikace na p.p.č. 1303/15, 1303/16, 1892/1, 1754 a 68/2, vše v k.ú. Jítrava. 
 

12. bere na vědomí Žádost o zpevnění obecní cesty na p.p.č. 1224/7, v k.ú. Rynoltice ze dne 

2.10.2017 od JUDr. F. Š., Gen. Svobody 374/9a, 460 01 Liberec k objektu č.e. 3 a ukládá 

starostovi odpovědět na tuto žádost. 
 
 

Usnesení č. 14/2017 z jednání Rady obce 31. 10. 2017 
 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 

 

1. schvaluje stanovisko ve věci Předžalobní výzvy k zaplacení dlužné částky ve výši 

27.610,- Kč ve smyslu ust. § 142a o.s.ř. ze dne 27.10.2017 zpracované JUDr. Ivanem 

Kopeckým, advokátní kanceláří, se sídlem Dvořákova 646/4, 460 01 Liberec 1 pro 

právního zástupce společnosti Amper Market, a.s., Mgr. Luďka Šikolu, advokáta, 

Mezibranská 7, 110 00 Praha 1 (Příloha č. 1 k originálu usnesení). 
 

2. nesouhlasí s předloženým Vyúčtováním el. energie za období od 1.10.2016 do 30.9.2017 

v č.p. 168, Rynoltice od nájemce části prostor p. J. L., trvá na postupu vyúčtování dle 

vydané faktury č. 17-010-00012 ze dne 8.9.2017 od obce Rynoltice včetně přílohy, tj. 

kopie periodické faktury za sdružené služby dodávky elektřiny e.č. 1727548656 a 

detailního rozpisu vyúčtování k této faktuře ze dne 24.8.2017 od dodavatele ČEZ Prodej 

a.s. a ukládá starostovi takto nájemci odpovědět. 
 

3. bere na vědomí Výzvu k doplnění k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby I/13 

RYNOLTICE, PRŮTAH od Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, Odbor stavební a 

životního prostředí  a přerušení řízení do 10.11.2017 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4. 
 

4. souhlasí z titulu vlastníka sousedního pozemku se stavebním záměrem „Rodinný dům 

Janoušek Rynoltice p.p.č. 1212/1, 1212/6, 2118 1260/10 v k.ú. Rynoltice“ dle předložené 

kompletní projektové dokumentace pro investora Ing. arch. P. J., Na vyhlídce 1329, 460 

14 Liberec 14, s podmínkou uvést pozemky ve vlastnictví obce dotčené stavbou do 

původního stavu. 
 

5. bere na vědomí Žádost č.j. 811/17 ze dne 18.10.2017 o souhlas s umístěním a zřízením 

stavby „Vodovodní přípojka ke stávajícímu rekreačnímu objektu č.e. 90 na p.p.č. 102/1 

Jítrava“, od Ing. M. Škárová, Jáchymovská 270/28, 460 10 Liberec X – Františkov.  

 

6. souhlasí z titulu vlastníka pozemku p.č. 1826, v k.ú. Jítrava se stavbou „Vodovodní 

přípojka ke stávajícímu rekreačnímu objektu č.e. 90 na p.p.č. 102/1 Jítrava“ dle předložené 



projektové dokumentace pro Ing. M. Škárová, Jáchymovská 270/28, 460 10 Liberec X – 

Františkov, s podmínkou uvést pozemek ve vlastnictví obce do původního stavu. 
 

7. bere na vědomí Žádost č.j. 812/17 ze dne 18.10.2017 o vyjádření k dokumentaci pro 

provádění stavby LI 048 017 Rynoltice, VDJ Rynoltice – rekonstrukce, zak.č. 10202/4 od 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  zmocněného 

zástupce investora SVS a.s. 
 

8. souhlasí se stavbou LI 048 017 Rynoltice, VDJ Rynoltice – rekonstrukce, zak.č. 10202/4 

dle projektové dokumentace pro provádění stavby, a to bez připomínek pro Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zmocněného zástupce 

investora SVS a.s.. 
 

9. bere na vědomí Žádost č.j. 819/17 ze dne 23.10.2017 o stanovisko k upravené DÚR 

„Cyklostezka sv. Zdislavy Jablonné v Podještědí – Bílý Kostel nad Nisou“ – úsek Jítrava 

od  AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4. 
 

10. souhlasí s upravenou Dokumentací územního rozhodnutí „Cyklostezka sv. Zdislavy 

Jablonné v Podještědí – Bílý Kostel nad Nisou“ – úsek Jítrava, dle předložené 

dokumentace ze dne 09/2017 pro AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 

4. 

 

11. bere na vědomí Žádost č.j. 756/17 ze dne 9.10.2017 o souhlas s kolaudací stavby lesní 

cesty „LC U Roimundu“ od Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, 

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec. 
 

12. souhlasí s kolaudací dokončené stavby lesní cesty „LC U Roimundu“ na p.p.č. 2107/1, 

2130/1 v k.ú. Bílý Kostel a p.p.č. 344/1 v k.ú. Jítrava pro Lesy České republiky, s.p., 

Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec. 
 

13. schvaluje Stanovisko ve věci Smlouvy o zřízení služebnosti „TM_BTA_Liberec 

LIJIT_OK, 11010-054069“ zpracované ve spolupráci s JUDr. Ivanem Kopeckým, 

advokátní kanceláří, se sídlem Dvořákova 646/4, 460 01 Liberec 1 pro zástupce 

společnosti ARANEA NETWORK a.s., Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4, p. J. 

Holubovou, Jeronýmova 104/11, 460 07 Liberec 7 (Příloha č. 2 k originálu usnesení). 

 

14. schvaluje Plnou moc k zastupování pro jednání s orgány státní správy, organizacemi a 

úřady ve věci projednání povolení stavby a realizace stavby „Revitalizace hasičské 

zbrojnice Rynoltice“ na st.p.č. 43/2 a p.p.č. 1381/1, 1341/6, 1341/7 a 1379/1 v k.ú. 

Rynoltice pro Ing. R. H., Na Žižkově 154, 46343 Český Dub. 

 

15. schvaluje Cenovou nabídku ze dne 22.10.2017 na Položení zámkové dlažby na chodníku v 

parku u Obecního úřadu v Rynolticích, konkrétně z parku směrem k obchodu, v rámci 

projektu „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území Mikroregionu Hrádecko-

Chrastavsko“ za nejnižší nabídku z poptávkového řízení od p. P. Holub, Bořetická 18, 628 

00 Brno ve výši 104.760,- Kč včetně DPH. 
 

16. schvaluje projektanta Ing. R. H., Na Žižkově 154, 46343 Český Dub pro zpracování 

projektové dokumentace na akci „Výstavba multifunkčního hřiště“. 

 



17. bere na vědomí Petici podle § 1 zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním „Ne Památníku 

sovětských hrdinů za osvobození v Jítravě“ od zástupce petičního výboru od p. E. S., 

Jítrava 84, 463 53 Rynoltice. 
 

18. revokuje usnesení č. 11/2017 rady obce Rynoltice ze dne 29.8.2017, bod 5). 

 

19. bere na vědomí zaslání Výzvy k doložení dokladů týkající se oprav bytového domu č.p. 

163 pro p. A. K., Rynoltice 163. 
 

 
 

 

Volby prezidenta republiky 

 

1. Volby prezidenta republiky se uskuteční: 

v pátek  dne 12. ledna 2018  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu  dne 13. ledna 2018 od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Případné II. kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018. 
 

2. Místem konání voleb je:   

  

ve volebním okrsku č.  1 – volební místnost Zasedací místnost (budova malé školy, vchod 

od hlavní silnice), Rynoltice č.p. 101 - pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 

v obci Rynoltice, v části obce Nová Starost, Černá Louže a Polesí 
 

ve volebním okrsku č.  2 – volební místnost Pivnice ve Dvorci, Jítrava č.p. 7 

- pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obce Jítrava 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 

České republiky anebo cestovním průkazem). 

 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič ob-

držet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 

v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

 



SPOZ 

V měsíci listopadu oslavili své životní jubileum: 

   paní Drahomíra Dvořáková            pan Luboslav Kroul 

   pan Jaroslav Záveský                      pan Karel Rychlovský 

 

V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum: 

   pan Josef  Zeman                             paní Hana Amrichová 

                                                                                                           Gratulujeme 

 

 

Zveme seniory na „Vánoční posezení“ ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 16 hodin do 

Kulturního domu v Rynolticích. Vystoupí studio AISHA – orientální tance, k poslechu i 

tanci zahraje hudební skupina C-Styl. 

 

 

            Vánoční akce v Rynolticích a Jítravě 

 

8.12.2017 – III. Benefiční koncert – od 18 hodin v kostele sv. Barbory v Rynolticích,  

vstupné 50,- Kč, děti zdarma, účinkují – Adéla Velová, Luděk Vele, Bohuslav Lédl - klavírní 

doprovod 
 

9.12.2017 – Svatobarborská pouť 
– Slavnostní poutní mše svatá -  ke cti sv. Barbory, patronky farnosti a obce Rynoltice, od 

11 hodin v kostele sv. Barbory v Rynolticích, celebruje Mons. J. M. can. ICLic. Mgr. Martin 

Davídek – generální vikář, vystoupí sbor Laurentius z Dlouhých Mostů. Při této slavnosti   

budou požehnány nová kostelní okna, která byla díky sponzorským darům pořízena a nově 

instalována v lodi a na věži kostela. 
 

- Prodej zabijačkových specialit před malou školou – od 13 hodin 
 

- Divadlo pro děti v tělocvičně malé školy „Návštěva v pekle aneb kam čert nemůže…“ – 

od 16 hodin, Divadýlko Kuba Plzeň 
 

- Rynoltické peklo – od 17 hodin – čertovská nadílka před malou školou 
 

17.12.2017 – Živý betlém v Jítravě – netradiční, v moderní podobě - v dolním parku, čas 

bude upřesněn na plakátech a na www.jitrava.eu 

 

24.12.2017 – Slavnostní vánoční mše svatá  - od 16 hodin v kostele sv. Pankráce v Jítravě 
 

24.12.2017 – Půlnoční mše svatá - od 22 hodin v kostele sv. Barbory v Rynolticích 
 

29.12.2017 – Česká mše vánoční J. J. Ryby - od 19 hodin v kostele sv. Barbory 

v Rynolticích, vystoupí Pěvecký sbor Ještěd, vstupné dobrovolné 
 

 



FK Rynoltice 

 

“A“ mužstvo 

Na podzim letošního roku jsme dosáhli nejlepšího umístění v historii rynoltického fotbalu, škoda 

výkyvu v polovině sezony a jen bodového výsledku v posledním utkání, protože jsme mohli 

přezimovat na 1. příčce. I tak se ale držíme v závěsu a přes zimu se budeme snažit co nejlépe připravit 

na druhou polovinu sezóny… 

„B“ mužstvo 

V podzimní části sehrálo 13 utkání, z toho 3x výhra, 5x prohra, 5x remíza. Celkem 14 bodů, 9. místo v 

tabulce. 

Obrovské dík patří našim sponzorům: 

Inter Regal s.r.o. - za nejvýznamnější finanční podporu k zajištění dresů a nadstandartních podmínek 

pro zimní i letní přípravu, Martin Čermák – Rynoltická pískovna za nejvýznamnější finanční 

podporu k zajištění vybavení pro hráče, Obec Rynoltice za financování zázemí a celkového chodu 

klubu, Městys Zdislava, KM – Prona a.s., PROVYS CZ s.r.o., Elektroslužby Karásek, Purum 

s.r.o., Errest s.r.o., Samoobsluha Centrum Mádrovi, Josef Kraus, rodičům dětí Michalu 

Svobodovi, Zbyňku Fetrovi, René Ročkovi. 

Velké díky patří též fanouškům, manželkám, přítelkyním, rodičům a ostatním příbuzným dětí za 

trpělivost, podporu, fandění, jak při domácích, tak i venkovních zápasech, kde nás bývá mnohdy více, 

než fanoušků domácího klubu. 

     Za klub kolektiv trenérů Hruška P., Vacek H., Stareček Z. 

 

 

 
Klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v Novém roce 2018 přeje 

všem sponzorům, fotbalovým příznivcům, rodičům přípravky a hráčům 

 

  FK RYNOLTICE z.s. 


